












































  سنا غيرحضوري -يآزمونهاي حضور

  و وزارت علوم وزارت بهداشت ارشد آمادگي جهت آزمون

  
 آمادگي ارشدمعتبرترين آزمونهاي آزمايشي 

  با باالترين تعداد شركت كننده  پزشكي
  مرحله جامع2    +    مرحله طبقه بندي4

  

  :قابل نوجه داوطلبان شهرستاني

مونهاي آزمايشي علوم پزشكي در شهر يا روستاي خود ديگر نگران نبود شعبه برگزار كننده آز
  ...نباشيد

  :و قابل توجه داوطلبان تهراني

  ... ديگر نگران نبود فضاي رقابتي و تعداد كم  شركت كنندگان آزمونهاي آزمايشي نباشيد

  

  

  در تمامي نمايندگي هاي موسسه بصورت حضوريبرگزاري آزمونهاي سنا 

  روز دوه از كشور و با سواالت يكسان و در در هر نقط غيرحضوريبصورت  و

  



  :سنا و غيرحضوري حضوريويژگيهاي بارز آزمونهاي 
  باالترين تعداد شركت كننده براي هر رشته از سراسر كشور): 1

برگزاري . معموال بسياري از قبول شدگان آزمونهاي تحصيالت تكميلي از شهرهاي كوچك و حتي روستاها هستند
در سراسر كشور باعث شده كه رقباي شما از هر نقطه اي از كشور قابليت  غيرحضوريضوري و هر آزمون بصورت ح

آزمونهاي سنا در حال . تعداد بيشتري از رقبا محك بزنيدميتوانيد خود را با  شركت درآنها را داشته باشند و شما
  ..مي باشد علوم پزشكي حاضر داراي بيشترين شركت كننده نسبت به تمامي موسسات

  ارائه كاملترين كارنامه براي شركت كنندگان  ):3
و به تفكيك  غيرحضوريشما ميتوانيد رتبه خود را در هر درس و رتبه كلي خود را در بين شركت كنندگان حضوري و 

پاسخهاي غلط، صحيح و نزده خود  _از باالترين و پايين ترين درصد زده شده در هر درس اطالع يابيد  _بدست آوريد 
  ...شاهده نمائيد  ورا م

  سواالت با پاسخ كامال تشريحي دريافت ):4
كه در هيچ كتابي موجود  استاندارد تاليفي وتست  ها، يك مخزنآزموناين شما پس از شركت در يك دوره از  

با پاسخهاي كامال تشريحي  براي استفاده در روزهاي  و توسط قبوليهاي سال قبل طراحي شده آنهم نيست و
  .تا كنكور در اختيار خواهيد داشت باقيمانده

  )غير حضوريبراي آزمونهاي ! (دقيقه 5ز به اتصال به اينترنت كمتر از نيا ):5

پس از دانلود فايل سواالت ميتوانيد اتصال اينترنت خود را قطع كنيد و يا حتي پس از پرينت گرفتن از فايل 
سپس تا قبل از . خود را خاموش كرده و روي كاغذ به سواالت در زمان تعيين شده  پاسخ دهيدسواالت، رايانه 

با زدن . را در پاسخنامه درون سايت وارد نمائيد پاسخ تستهابه اينترنت وصل شده و   روز بعد شب8ساعت 
سخنامه كليه شركت پاسخنامه شما با پا. دكمه ارسال، شما پاسخنامه خود را بدست ما در تهران مي رسانيد

كنندگان حضوري و غيرحضوري مقايسه شده و كارنامه نهايي افراد پس از دو روز قابل مشاهده خواهد 
 .پاسخهاي تشريحي هر آزمون بالفاصله پس از ارسال پاسخنامه قابل دانلود خواهد بود.بود

 غيرحضوري هايساعته براي شركت در آزمون 48بازه زماني  ):6

و يا دانشجويي هستيد كه مجبوريد تا بعد از ظهر در محل كار يا سر كالس خود حاضر باشيد  اگر شما كارمند
ميتوانيد پس از دانلود و پرينت سواالت از محل كار يا دانشگاه به منزل يا خوابگاه آمده و در كمال آرامش 

پس از پايان . يك برگه يادداشت نمائيد براي خود برگزار كرده و جوابها را دربا رعايت زمان تعيين شده آزمون را 
پاسخنامه درون  به اينترنت وصل شده و پاسخ تستها را در روز دوم آزمون، شب8 تا قبل از ساعت و آزمون

  .سايت وارد نمائيد

دريافت كامپيوتر در طول  ناگهاني نكته جالب اينكه در صورت قطع اتصال اينترنت و يا حتي خاموش شدن
د مجدد به صفحه كاربري و شما ميتوانيد با ورو! هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد فايلها و يا ارسال پاسخنامه،

 .اينترنتي مراحل آزمون را ادامه دهيد آزمون خود و كليك بر روي بخش ادامه


